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Základní údaje o škole 
 
 
 
Název školy:   Církevní gymnázium sv. Voršily 
Sídlo:    Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora 
    tel./fax  +420 327 512 361 
    e-mail: skola@cgym-kh.cz 
    www.cgym-kh.cz 
Právní forma:   školská právnická osoba 
IČO:    46406735 
IZO:    108032876 
Ředitelka školy:  PhDr. Stanislava Lisková 
    Kouřimská 20, 284 01 
Identifikátor:   600007197 
Bankovní spojení:  0441851329/0800 
Studijní obory:  79-41-K/81 Gymnázium - všeobecné, denní, osm let 
    (JKOV: 79-02-5) 
    79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné, denní, osm let 
    (JKOV: 79-02-5) 
 
Zřizovatel:   Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily 
    Ostrovní 11, 110 00 Praha 1 
IČO:    00408263 
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Charakteristika školy 
 

 Církevní gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře vzniklo v roce 1993 a sídlí 
v prostorách barokního kláštera z 18. století. Základním úkolem školy je vytváření 
společenství, ve kterém se rozvíjí osobnost studenta, jeho nadání, rozumové schopnosti a je 
přítomen duch evangelia. Gymnázium si klade za cíl působit na studenty i po stránce 
výchovné, vést je k toleranci, vzájemné úctě a formovat jejich vztah k Bohu. 
 Kapacita gymnázia je 240 studentů (8 tříd), ve školním roce 2011/2012 školu 
navštěvovalo 228 studentů. Kapacita školního klubu, který zahájil svou činnost v roce 2007, 
je 100 studentů. Gymnázium je přidruženou školou UNESCO. 
 Na Církevním gymnáziu sv. Voršily se ve školním roce 2011/2012 vyučovalo ve 
třídách prima – septima podle vlastního  Školního vzdělávacího programu Církevního 
gymnázia sv. Voršily „Libertas, Eruditio, Veritas“ (LEV), s platností ŠVP ZV od 1. září 2007 
a ŠVP G od 1. září 2009, v oktávě podle učebních plánů schválených MŠMT pod č.j.  
20 594/99-22 dne 5. 5. 1999 a učebních osnov, které schválilo MŠMT téhož dne pod č.j.  
20 596/99-22. Pro předmět Základy společenských věd má Církevní gymnázium sv. Voršily 
schválené vlastní osnovy pod č.j. 30880/97-21 dne 30. 9. 1997 s platností od školního roku 
1997/98. 
 Škola má všeobecné zaměření a připravuje studenty pro další studium, zejména na 
vysokých školách. V prvních čtyřech letech je důraz kladen zejména na všeobecné vzdělání, 
na rozvoj komunikačních a jazykových schopností, na matematické vzdělání a na zvládnutí 
základů prvního cizího jazyka, kterým je angličtina. Proto je v předmětech český jazyk, 
matematika a angličtina navýšena hodinová dotace (oproti povinnosti). Další prioritou 
výchovně vzdělávacího procesu je seznámení s kulturními a civilizačními hodnotami, které 
světu přinesla křesťanská kultura. Proto je posílena hodinová dotace předmětu Základy 
společenských věd. V oktávě se těmito otázkami hlouběji zabývá předmět Křesťanské kořeny 
evropské civilizace. Předmět Náboženství je ve všech ročnících nabízen nepovinně. Garantem 
výuky náboženství je spirituál školy v součinnosti se sestrami voršilkami a arciděkanem 
farnosti. Těžištěm výuky náboženství je sdílení živé víry, příprava ke svátostem a 
prohlubování schopnosti modlitby, předmět Náboženství si tedy volí převážně věřící studenti. 
 Od tercie je postupně zvyšován podíl povinně volitelných předmětů a tak je 
poskytována možnost vlastní profilace studentů. Za základ kulturně civilizačního jádra 
všeobecného vzdělání považujeme latinský jazyk, proto procházejí všichni studenti v kvintě 
povinně  kurzem výuky latinského jazyka, který poskytuje lingvistický a kulturní základ. 
Studenti, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření, si 
vybírají v sextě a v septimě povinně volitelný předmět latinský jazyk, alternativou k němu je 
v těchto ročnících výuka deskriptivní geometrie, opět jako povinně volitelného předmětu. Ten 
je určen především studentům, kteří plánují další studium na vysokých školách technického 
zaměření. V oktávě je potom nabízena široká škála seminářů a cvičení. K některému z těchto 
seminářů se mohou k oktávě, pro kterou jsou povinně volitelné, přidat dle možností i studenti 
nižších ročníků, zejména septimy, pro které  mají charakter nepovinného předmětu. 
 Ve školním roce 2011 – 2012 byl v tercii povinně zaveden další předmět španělský 
jazyk.  
 Posláním Církevního gymnázia sv. Voršily je vzdělávat a vychovávat studenty, 
nabízet pomoc ve vývoji od dítěte k dospělému člověku v mnoha oblastech a usilovat o 
budování osobnosti jako samostatného, tvořivého a zodpovědného člověka.
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Vybavení školy 
 
 Ve školním roce 2011/2012 sídlila škola již šestým  rokem v budově kláštera. 
Vybavení odpovídalo běžným standardům moderních středních škol. K výuce sloužila 
počítačová učebna s dvěma interaktivními tabulemi a dvaceti pracovními místy.  

 V současné době má škola k dispozici pět interaktivních tabulí a šest dataprojektorů.  

 Získané prostředky ze sbírky na církevní školství byly využity k vybavení odborné 
pracovny výtvarné výchovy a kabinetu výtvarné a hudební výchovy. Byly zakoupeny tři 
mobilní sušáky výtvarných prací. Do obou místností se pořídily policové sestavy, pracovní 
stoly, pracovní židle a kancelářská sestava s úložnými prostory pro výtvarné materiály. Do 
dvou kabinetů byly zakoupeny nové počítače.  

 Ve školním roce 2011 – 2012 byla kompletně zrekonstruována další jazyková učebna. 
Byla vybavena novým nábytkem na míru, čímž se lépe využil prostor a bylo možné lépe 
rozmístit 10 pracovních stanic s novými výkonnějšími počítači, které doplňují standardních 
16 míst pro studenty a rozšiřují možnosti využití učebny. Bylo vylepšeno pracovní místo pro 
pedagoga, starší katedra byla nahrazenou novou se zabudovaným počítačem a monitorem. 
Obraz počítače učitelského pracoviště je přenášen i na velkoplošnou LCD televizi umístěnou 
v čele učebny.  

 Z důvodu stále většího používání ICT ve výuce bylo zakoupeno několik nových 
počítačů, které nahradily starší stroje v katedrách několika tříd a kabinetech.  

 Školní klub byl dovybaven dvěma počítači, které vznikly repasováním starších 
počítačů z počítačové učebny.  

 Škola zakoupila nový server, který nahradil dosluhující stroj a bylo tak možné vylepšit 
a rozšířit možnosti školní počítačové sítě, především systému elektronické žákovské knížky a 
tiskového systému. Vznikl větší úložný diskový prostor pro potřeby učitelů a studentů. 
Systém elektronické pošty byl nahrazen novým, vylepšen byl elektronický informací systém 
pro studenty, pokud jde o změny rozvrhů, suplování a sdílené kalendáře školních akcí.  

 Starší dřevěné tabule ve čtyřech kmenových učebnách byly nahrazeny novými 
keramickými, které lépe splňují nároky na výuku některých předmětů, především matematiky 
a geometrie. Kvalitu výuky zlepšují interaktivní tabule umístěné vedle těchto keramických 
tabulí.  

 Sestry voršilky pořídily do pěti místností nové dveře.  

 V přízemí byly pod okna zabudovány dřevěné parapety, o prázdninách bylo 
vymalováno několik učeben.  

 Výuka tělesné výchovy probíhala v pronajatých tělocvičnách, případně jiných 
zařízeních (bazén, zimní stadion). Škole sloužila i oddechová zóna zeleně v klášterní zahradě, 
kterou bylo možno využívat jak pro potřeby výuky, tak i  k volnočasovým aktivitám studentů. 
Součástí klášterní zahrady je i pódium. 

 Škola nemá vlastní jídelnu, většina studentů využívala k zajištění obědů školní jídelnu 
místní střední průmyslové školy. Škola nabízela studentům také ubytování v Domově 
mládeže téže školy.
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Učební plán  
Předmět I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Český jazyk a literatura 5 4 
 

4  
 

4  
 4 4  

 
4  
 5 

Anglický jazyk 
 4 4 3 3 4 3 3 4 + 2 

Německý/Francouzský jazyk/Španělský jazyk 
 0 0 3 3 3 3 3 3 + 2 

Latinský jazyk 0 0 0 0 2 0 0 0 
Základy společenských věd 2 2 2 2 2 2 3 4 + 2 
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 
Zeměpis 0 2 2 2 2 2 0 2 
Matematika 5 4 4 4 4 4 3 4 + 2 
Fyzika 2 2 2 0 2 2 2 2 
Deskriptivní geometrie/Latinský jazyk  0 0 0 0 0 2 2 0 
Seminář M/Seminář Čj 0 0 0 0 0 0 2 2 
Chemie 0 0 2 2 2 2 2 2 
Biologie 2 2 0 2 2 2 2 2 
Člověk a zdraví 0 0 2 0 0 0 0 0 
Informatika a výpočetní technika 2 0 0 2 0 0 0 0 
Informatika/Programování  
 

0  
 0 0 0 0  

 0 2 0 

Estetická výchova 4 4 2 2 2 2 0 0 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 
Mediální výchova 
 0 0 0 0 1 0 0 0 

Výtvarná praktika/Biologicko-chemická praktika 
 0 0 0 0 0 

 
0 
 

0 
 0 

Digitální technologie 0 0 2 0 0 0 0 0 
Praktika z přírodních věd 0 0 0 2 0 0 0 0 
Dramatická výchova 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aplikovaná informatika 0 0 0 0 0 1 0 0 
Volitelné předměty 
 0 0 0 0 0 0 

 0 8 

 
       

   

Celkem povinných hodin 30 28 32 32 34 33 35 30 
         
Nepovinné předměty         
Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1 
Konverzace cizí jazyk       2 0 
Španělský jazyk – průřez třídami          
Sportovní hry   2 2 2    
Sborový zpěv – průřez třídami         
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Výsledky vzdělávání k 31. 8. 2012 
 

 
 
Typ školy: osmileté gymnázium 79-41-K/801, 79-41-K/81 
 

Třída Počet 
žáků 

Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasif. Sníž. 
stupeň 

z chování 

Celkový 
průměrný 
prospěch 

prima 30 16 14 0 0 0 1,47 
sekunda 30 20 10 0 0 0 1,44 
Tercie 32 11 18 0 3 0 1,65 
kvarta 32 5 24 0 3 0 1,72 
kvinta 28 8 19 0 1 0 1,97 
sexta 29 7 19 0 3 0 1,88 
septima 24 2 20 1 1 0 2,38 
oktáva 23 7 16 0 0 0 1,67 
Celkem 228 71     144 2 12 0 1,77 

 
Výsledky maturitních zkoušek 
 
Třída Počet 

žáků 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neklasif. Neprospělo Celkový 

průměrný 
prospěch 

oktáva 23 10 12 0 1 2,07 
 
Student, který neprospěl u maturitní zkoušky v řádném termínu, úspěšně složil maturitu  
v podzimním opravném termínu.  
 
 
 
 
 
Vyznamenání u maturitní zkoušky dosáhli: 
 

Jméno a příjmení                               Průměr  
Zdeňka Králová 1,25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamená 
 
 
 

Seznam studentů, kteří prospěli s vyznamenáním 

 
J Jméno a příjmení                               Průměr  
 Barbora Bártová                                  1,25  
 Jana Bohatá                                  1,50  
 Vít Bořil                                  1,00   
 Milana Bubanová                                  1,00  
Josef Hornych                                  1,50  
 Iva Lokajová                                  1,00      

J Jiří Mašín                                  1,25  
 Veronika Šátková                                  1,25  
 Markéta Šimková                                  1,00  
Marie Vosáhlová                                  1,50  
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Nová maturita 
 

 Druhým rokem proběhly na jaře školního roku 2011 – 2012 na Církevním gymnáziu 
sv. Voršily státní maturity. Studenti skládali státní maturitu z českého jazyka a volitelně z 
anglického jazyka. Profilové (školní) zkoušky byly stanoveny ze dvou předmětů. Výsledky 
státní maturity byly velmi uspokojivé, většina studentů byla hodnocena výborně či 
chvalitebně. V ústní části státní zkoušky neuspěl jeden student, který zároveň nesložil jednu 
profilovou zkoušku.  
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Další studium absolventů ve školním roce 2011-2012 
 
 
Celkem absolventů: 23 
 
Vysoká škola    21 
 
Vyšší odborná škola    1 
 
Jiná      1 
 
Nepokračuje ve studiu   0 
 

 

 

  

Seznam škol, na které byli studenti přijati:  
 
Univerzita Karlova v Praze   10 
Masarykova univerzita Brno       3 
Vysoké učení technické v Brně      2 
Česká zemědělská univerzita v Praze     2 
České vysoké učení technické v Praze   1  
Univerzita Hradec Králové     1 
Univerzita obrany – Brno     1 
Univerzita Palackého v Olomouci    1 
Vyšší odborná škola – Kolín     1 
Jazyková škola      1 
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Seznam studentů s vyznamenáním 
 
 

Černíková Simona  prima  Šmidrkal Jiří  tercie 
Jelínková Kateřina prima  Andrašíková Jana kvarta 
Kašparová Frederika  prima  Načeradská Barbora kvarta   
Loudátová Helena prima  Vitouš Jiří    kvarta 
Marešová Zuzana prima  Šujanová Monika kvarta  
Mikulková Kristýna prima  Čepková Ilona kvinta  
Novotná Eliška prima  Dušková Jana  kvinta 
Pazderová Kristýna prima  Havlíčková Petra kvinta 
Peldová Markéta Anna prima  Havrdová Marie    kvinta  
Radoměřská Eliška prima  Hlavová Jana kvinta  
Barešová Veronika sekunda  Kopečková Anna    kvinta  
Cinerová Terezie sekunda  Nezmeškalová Aneta  kvinta 
Hlava Tomáš      sekunda  Pintnerová Štěpánka  kvinta  
Krtilová Eliška sekunda  Hanzlová Karolína   sexta  
Landová Kateřina    sekunda   Jirsová Lucie      sexta  
Němcová Klára     sekunda  Jurka Tomáš sexta  
Roubíčková Tereza  sekunda   Klingerová Johanka sexta  
Růžička Jakub     sekunda  Trusová Veronika sexta  
Steinerová Chiara sekunda  Vašek Daniel sexta  
Táborská Kateřina sekunda   Zelinková Barbora sexta  
Teplý Tomáš     sekunda  Korábková Alžběta  septima  
Vokálová Kateřina  sekunda  Králová Marie    septima  
Žáčková Anna sekunda  Bártová Barbora oktáva  
Basl Tomáš         tercie  Bohatá Jana       oktáva  
Beneš Václav    tercie  Lokajová Iva     oktáva  
Böhmová Helena tercie  Teplá Lucie  oktáva  
Karela Jiří tercie  Uttendorfská Markéta  oktáva 
Pařezová Lucie tercie  Poživil Václav oktáva  
   Šimková Markéta   oktáva 
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Pedagogický sbor 
 

Pedagogický sbor: Aprobace 
Lisková  Stanislava PhDr. ředitelka školy 

Nj 
Nj - Rj 

Bartošová Ivona Mgr.  Vv od 25. 10. 2011 Vv 
Benešová Zdeňka  MgA.  Vv do 24. 10. 2011 Vv 
Čechalová Lucie Mgr.  rodičovská dovolená  Aj - Hv 
Eliášová Romana Mgr. Čj, Aj Čj – Aj 
Fér Jan Mgr. Aj, D Aj - D 
Francová Eva Mgr. Čj, Fj Čj – Fj 
Hartmanová  Eva Mgr. zástupce ředitelky 

koordinátora ŠVP 
Čj 

Čj – Vv 

Havrdová  Markéta Bc. knihovnice,  
školní klub 

 

Heřmánková Magdaléna Mgr.  M, Bi M - Bi 
Jelínková  Jitka ak. mal. Vv, Du Vv 
Karelová Radka  školní klub, Tv  
Kašparová Helena  Dig. tech.   
King Philippa  Aj, Vv Art 
Ladnarová 
(sestra Alžběta OSU)  

Lenka  školní klub od 1. 11. 2011  

Linhartová 
(sestra Marie-Anna 
OSU) 

Veronika Mgr. Zsv, náboženství 
výchovný poradce  
do 31. 10. 2011 

Zsv - Z 

Musílek Luboš RNDr. Ch Bi – Ch 
Nechvílová Alžběta PhDr. Čj, Lj Čj – Lj 
Němcová Anna Mgr. Z, D Z - D 
Pejchar Jaroslav Mgr. Tv Tv 
Peterková Kotyzová Beáta Mgr. Hv Hv - Čj 
Poživil  Josef Mgr. Ing. zástupce ředitelky 

Zsv, Bi, Tv 
Zsv 

Schuster Václav Ing.Bc M, Dg M - Dg 
Schusterová Anna Mgr.  Hv Hv 
Stryhal Tomáš  Ivt Ivt 
Suková  Martina Mgr Ivt Ivt 
Svačinová  
(sestra Růžena OSU) 

Zuzana Mgr. Zsv, náboženství                  
od 1. 11. 2011 

Čj - D 

Šebeň Jozef Mgr. Tv Tv 
Štěrbová Pavla  Nj  
Šuláková Miriam Mgr. F, Ivt F – ZT 
Temprano Francisco Ldo. Šj Šj 
Tobek Pavel Mgr. D, Zsv, náboženství Zsv 
Uttendorfská  Martina  asistent pedagoga  
Vopařil Karel Mgr. Bi, Ch Bi – Ch 
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Provozní zaměstnanci školy 
 

Hlavinková   Zdeňka  ekonomika a 
účetnictví 

 

Kašparová Helena  Sekretariát  
Stryhal Tomáš  THP  
Hlavinka Jiří  školník  

do 31. 1. 2012 
 

Pejchar Jaroslav Mgr.  školník  
od 1. 2. 2012 

 

Krčíková Květuše  úklid školy  
Hrochová Ivana  úklid školy  
Truncová  Jitka  úklid školy  
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Studenti školy 
 

PRIMA   SEKUNDA   TERCIE   KVARTA   
Jméno   Jméno   Jméno   Jméno   
Tereza  Bártová Veronika Barešová Denisa Bartůňková  Jana Andrašíková 
Benjamin Buban Lucie Březinová  Tomáš Basl  Ludmila Cinerová 
Simona Černíková Radka Březinová  Václav Beneš Vilém Dvořák 
Filip  Drtina Terezie Cinerová Helena Böhmová Martin Frinta 
Petra Gajdošová Štěpán Civín  Radka Burdová Jaroslava Furková 
Tereza  Havlíčková Judita Čermáková  Vilém Caha Marek Havrda 
Jana Havrdová Jan Dvořáček  Barbora Hadrovská  Petra Horáková 
Zdeněk Hlava Jakub Dvořák Petra Hurtová Vojtěch Hylský 
Anna Hlínová Adéla Ferfecká  Štěpán Chwistek Václav Janata 
Kateřina Jelínková Tomáš Hlava Jiří Karela Marta Jeřábková 
Frederica Kašparová Anna Klingerová  Adam Karla  Filip  Kalčák 
Michael Kejmar Karel Koubský  Dominik Klimpera  Petr  Klinger 
Alfred Klimt Eliška Krtilová  Tadeáš Kocman Alena Králová 
Debora Koubská Kateřina Landová  Matěj Kopecký  Petr Macek 
Lukáš Kuře Ondřej Lapáček Jakub Koubský  Libuše Mařanová 
Helena Loudátová Vilém Licek Daniel Kreisinger  Karolína Mazaná 
Veronika Malindová Johana Ludwigová Tereza Lojková Petra Michalová 
Filip  Maník Klára Němcová Adéla Marešová Barbora  Načeradská 
Zuzana Marešová Šimon Radulescu Ondřej Mašín  Jaroslav  Otradovec 
Kristýna Mikulková Tereza  Roubíčková Anežka Mensová Jan  Pařízek 
Martin Míšek Jakub Růžička  Tomáš Michálek Štěpán Pipek 
Barbora Nováková Chiara Steinerová Lucie Pařezová Vojtěch Poživil 
Eliška Novotná Kateřina Táborská Lukáš Petránek Simona Procházková 
Kristýna Pazderová Tomáš Teplý Anna Poborská  Eliška Skalníková 
Markéta 
Anna Peldová Anna Vitoušová  Hana Pokorná Eliška Soukupová 
Ondřej Procházka Filip Vlášek Anna Procházková Monika Šujanová 
Eliška Radoměřská  Kateřina Vokálová  Barbora Skalníková Kryštof Telecký 
Filip  Veverka David Zbraněk  Jan Šátek Ondřej Tinka 
Matyáš Vňuk Tomáš Zelinka Jiří Šmidrkal Anna Urbánková 
Martin Vocl Anna Žáčková Josef Šourek Tomáš Uttendorfský 
        Jakub Trebichavský Jiří  Vitouš 
        Jan Zelenka  Jitka Vlastníková 
  Studentů:30   Studentů:30   Studentů:32   Studentů:32 

Třídní: Mgr. K. Vopařil  Třídní: Mgr.M.Heřmánková Třídní: Mgr. E. Francová 
 Třídní: Mgr. J. Fér 
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Studenti školy 
 

KVINTA   SEXTA   SEPTIMA   OKTÁVA   
Jméno   Jméno   Jméno   Jméno   
Michaela  Bílá Gantuya Adiyasuren Kristýna Blažejová Barbora Bártová 
Barbora Bláhová Marek Dolejší Štěpán Drtina Jana Bohatá 
Ilona Čepková Alžběta Dvořáková Dominika  Hanušová Vít  Bořil 
Jana Dušková Dominika Godlewská Ludvík Hart Milana  Bubanová 
Petra Havlíčková Dominika Grenarová Jakub Havlíček Vojtěch Havránek 
Marie Havrdová Radek Hampl Marta Holoubková Vojtěch Havrda 
Jana Hlavová Karolína Hanzlová Gabriela Horáková Josef Hornych 
Jana Hobzová Prokop Šavrda Jakub Hurt Filip Kalfiřt 
Matouš Honus Štěpánka Jahodová Otakar Hynek Klára Kocmanová 
Jaroslava Javůrková Lucie Jirsová Filip Janata  Julie Kučerová  
Jiří Jurečka Tomáš Jurka Kristýna Janatová Veronika Lehká 
Anna Kopečková Anežka Karelová Alžběta  Korábková Iva Lokajová 
Daniel Kunášek Johanka Klinerová Marie Králová Jiří Mašín 
Vít Ludwig Jiří Kubálek Petra Lišková Samuel Pečenka 
Aneta Nezmeškalová Matouš Lánský Eliška Mikulková Václav  Poživil 
Barbora Pazderová Tereza Neckařová Michal Mikšovský Veronika Šátková 
Jakub Pečenka Klára Nekvasilová Romana Nešporová Markéta Šimková 
Štěpánka Pintnerová František Novák Dušan Pipek Lucie Teplá 
Aneta Polesná Klára Procházková Iveta Pokorná Markéta Uttendorfská
Martin Slabý Štěpán Růžek  Renata Růžičková Adam Vacek 
Veronika Slaninková Jan Slabý Marian Šmíd Marie Vosáhlová 
Andrea Sochůrková Lukáš Teplý  Josef Tichý Petr  Zbraněk 
František Šarm Veronika Trusová Anna Vacková Jan Zich 
Lukáš Teplý  Tomáš Tvrdík David Zikmunda     
Anna  Uttendorfská Daniel Vašek       
Tereza Vacková Dominik Vlášek       
Ellen Venkrbcová Krištof Zelenka         
Viktorie Volfová Barbora Zelinková         
    Zuzana Žáčková         
              
                

  Studentů:28   Studentů:29   
Studentů: 

24   Studentů: 23
Třídní: Mgr. E. 
Hartmanová   

Třídní: Mgr. R. 
Eliášová   

Třídní: Mgr. M. 
Šuláková Třídní: Mgr. A. Němcová 
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Školská rada 
 
 Školní rok 2011 - 2012 byl pro Školskou radu při Církvením gymnáziu sv. Voršily v 
Kutné Hoře rokem volebním. Do skončení mandátu v listopadu 2011 pracovala rada ve 
složení: Zástupci rodičů: ing. Antonín Grenar, MUDr. Martin Havrda, ing. Oldřich Šimek.  
Zástupci pedagogů: Mgr. Jan Fér, Mgr. Pavel Tobek, Mgr. Karel Vopařil.  
Jmenovaní členové: Mgr. Stanislava Kučerová, Mgr. Veronika Linhartová, ing. Marie 
Štorková. 

Dne 16. listopadu 2011 proběhly podle požadavků zákona volby, které spoluurčily 
nové složení Školské rady. Z řad zletilých studentů a zákonných zástupců byli zvoleni MUDr. 
Martin Havrda, ing. Jiří Mašín a paní Dagmar Vitoušová. Z řad pedagogických pracovníků 
byli zvoleni Mgr. Eva Hartmanová, Mgr. Pavel Tobek a Mgr. Karel Vopařil. Ředitelka školy 
PhDr. Lisková jmenovala do Školské rady pana Karla Koubského (město Kutná Hora), Mgr. 
Stanislavu Kučerovou (Biskupství královéhradecké) a Mgr. Zuzanu Svačinovou (sestra 
Růžena OSU). 
Ve školním roce 2011 - 2012 se Školská rada setkala na celkem třech zasedáních. Na svém 
podzimním zasedání 3. října 2011 se členové rady (ještě ve starém složení) věnovali  
schvalování výroční zprávy, projednali a schválili úpravy ŠVP, diskutovali o  možnostech 
ovlivnění volby úrovně obtížnosti u maturitní zkoušky studenty, vyslechli a připomínkovali 
zprávu o přínosech a obtížích výuky dějepisu v anglickém jazyce a v neposlední řadě se 
věnovali organizaci nadcházejících voleb do Školské rady. 

Hlavním tématem setkání v pondělí 12. prosince  2011 bylo seznámení nových členů s 
organizací a náplní práce Školské rady. Školská rada jednala ve složení vzešlém z voleb dne 
16. listopadu. Zvolila svého předsedu Mgr. Tobka a dohodla se, že i nadále bude pracovat v 
rytmu dvou řádných jednání ročně.  

Mimo to rada projednala a připomínkovala návrh reformy financování školství, 
vyslechla zprávu o přípravě přijímacích zkoušek ke studiu ve školním roce 2012 - 2013 a 
pochvalně reagovala na informaci o letité tradici dnů otevřených dveří na gymnáziu. 

Na svém jednání dne 4. června 2012 se Školská rada věnovala nejprve hospodaření 
školy. Vzala na vědomí výsledky hospodaření v roce 2011 a zakončila projednávání rozpočtu 
pro rok 2012 s tím, že je velice obtížné připravovat smysluplný rozpočet za podmínek, kdy se 
během roku mění výše příspěvku od MŠMT. Rozpočet byl také v letošním roce koncipován 
jako vyrovnaný. 

Školská rada se dále seznámila se změnami Školského zákona, které se dotýkají práce 
Školské rady. Paragraf 167, odstavec 3 zákona mimo jiné nově stanoví, že pedagogický 
pracovník nemůže být jmenován ředitelem za člena Školské rady. Protože se toto nařízení 
dotýká Mgr. Svačinové, byla ředitelka školy PhDr. Lisková školskou radou vyzvána, aby do 
příštího zasedání zjednala nápravu.  

Ve dnech 19. 20. a 23. března probíhala na Církevním gymnáziu kontrola České školní 
inspekce, proto se zabývala Školská rada také závěrečnou zprávou z této kontroly. Ve 
vyjádřeních opakovaně zaznělo poděkování všem pracovníkům školy, kteří se zasloužili o 
velice pozitivní výsledek inspekční zprávy. 
Členové Školské rady byli také informováni  o probíhajícím plošném testování žáků pátých a 
devátých tříd  ZŠ a příslušných tříd gymnázií, vyslechli návrh na zlepšení komunikace mezi 
školou a rodiči, dohodli se na režimu schvalování výroční zprávy a určili termín svého 
podzimního setkání. 

Všech uvedených jednání Školské rady se již tradičně zúčastnila také ředitelka školy 
PhDr. Stanislava Lisková, která pohotově a věcně informuje a zodpovídá nejrůznější 
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připomínky členů Školské rady. Jí a také ekonomce gymnázia paní Hlavinkové, která 
připravuje podklady pro jednání o ekonomických záležitostech školy a trpělivě členům rady 
objasňuje tuto problematiku, patří zvláštní poděkování za jejich významný podíl na přínosu 
Školské rady pro gymnázium.   
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Údaje o přijímacím řízení 
 

 Ve školním roce 2011/2012 měli uchazeči opět možnost podat přihlášku na dvě různé 
školy.  Přijímací zkoušky proběhly ve dnech 23. a 24. 4. 2012. Církevní gymnázium zvolilo 
tato kritéria přijímacího řízení: 
 
1.  Vypracování testu Obecných studijních předpokladů společnosti SCIO – váha 80 % 
2. Prospěch na základní škole – každá jednička z pěti hlavních předmětů (český jazyk,           

matematika, cizí jazyk, přírodověda a vlastivěda) – váha vždy 4 % 
 
Počet podaných přihlášek do primy      49 
Počet přihlášených na první termín 23. 4.     30 
Počet přihlášených na druhý termín 24. 4.     19 
Zápisový lístek odevzdalo                    19 
Uchazeči přijatí na odvolání       11 
Celkem přijato studentů        30 

 
Jeden student konal pro nemoc přijímací zkoušku v náhradním termínu 9. 5. 2012. 
 
Do kvinty  byl přijat jeden student.  
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Školné a stipendia 
 

 Školné navrhuje ředitel školy a schvaluje Školská rada k 31. 8. pro následující školní 
rok. 
 Na základě rozhodnutí Školské rady ze dne 8. 6. 2010 se od školního roku 2010/2011 
změnila výše školného, a to na 400,- Kč měsíčně, tj. 4000,- Kč za rok.   
Pokud školu navštěvuje více sourozenců, platí školné vždy první dva, ostatní jsou od školného 
osvobozeni. 
 Školné může být prominuto ze sociálních důvodů v případě, že čisté příjmy rodiny 
studenta nedosahují 1,2 násobku životního minima. Rodiče studenta pak mohou podat na 
ředitelství školy žádost o prominutí školného na příslušný školní rok. Žádosti se podávají do 
konce října. 
 Dosáhl-li student nižšího gymnázia vyznamenání a průměrného prospěchu 1,25, 
bylo mu přiznáno prospěchové stipendium ve výši 750 Kč, dosáhl-li student vyššího 
gymnázia vyznamenání a průměrného prospěchu 1,50, bylo mu přiznáno stipendium ve výši 
750 Kč. 
 Studenti měli možnost se i v tomto školním roce přihlásit k oficiálním zkouškám First 
Certificate in English (FCE) a Certificate in Advanced English (CAE). K těmto zkouškám 
byli ve škole připravováni. V případě úspěšného složení zkoušky a předložení příslušného 
certifikátu ředitelství školy obdrželi studenti jednorázové stipendium ve výši 1 000 Kč. 
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Zpráva o hospodaření školy 

Rok 2011 – Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2011  
Provozní výnosy - hlavní činnost 12 921 559,00
Z toho:  
Státní dotace na provoz školy 10 903 000,00
Státní dotace na provoz školního klubu 863 000,00
Státní dotace na asistenta pedagoga  180 407,00
Dotace z KÚ na pořádání matematické olympiády 5 720,00
Státní dotace na pomůcky pro zdravotně postižené  32 000,00
Školné 856 900,00
Příspěvky na zájmovou činnost školního klubu 10 880,00
Dary na provoz školy 35 300,00
Tržby z prodeje služeb 180,00
Tržby z prodeje materiálu 11 889,00
Úroky z běžného účtu 1 846,00
Ostatní výnosy 20 437,00
  
Provozní náklady - hlavní činnost 12 927 355,00
Z toho:  
Spotřeba materiálu 454 958,00
Spotřeba energií 714 412,00
Opravy a udržování 1 877,00
Cestovné 29 361,00
Náklady na reprezentaci školy 1 200,00
Služby 1 090 023,00
Mzdové náklady       7 535 750,00
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 503 652,00
Ostatní sociální pojištění 19 200,00
Zákonné sociální náklady 30 744,00
Ostatní sociální náklady 12 155,00
Úroky z úvěru 7 890,00
Náklady na výplatu prospěchového stipendia 97 250,00
Ostatní provozní náklady 7 977,00
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 420 906,00
  
Hospodářský výsledek - hlavní činnost - 5 796,00
  
Provozní výnosy - vedlejší činnost 41 387,00
Tržby z prodeje služeb (příjmy z pronájmu) 105 910,00
  
Provozní náklady - vedlejší činnost 14 129,00
Spotřeba materiálu 62 014,00
Spotřeba energií   8 104,00
Služby                                 21 396,00
Mzdové náklady                                 13 729,00
Zákonné sociální a zdravotní pojištění                                   4 668,00
Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku                                 23 641,00
Hospodářský výsledek - vedlejší činnost - 27 642,00

Hospodářský výsledek za celou organizaci: - 33 438,00
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Investiční činnost Církevního gymnázia sv. Voršily v roce 2011  
Byl zakoupen kopírovací stroj, který slouží zároveň jako síťová tiskárna  112 920,00
Byla vybavena nová aula školy, video a audiotechnikou, skládacími stoly a židlemi 492 382,00
Byly instalovány nové dřevěné okenní parapety v I. patře budovy 38 190,00
Celkem 643 492,00
  
Děkujeme všem příznivcům a dárcům, zvláště Biskupství  královéhradeckému,   
Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře - Sedlec a dále soukromým  
dárcům manželům Hylským a panu Zdeňku Tvrdíkovi. 
  

 
 
 

 
 
 

Rozvaha ke dni 31.12.2011
Aktiva

A Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Oprávky k softwaru
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm.majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

B Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem

Materiál na skladě
II. Pohledávky celkem

Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za zaměstnanci

III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách

IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

8 297 102,00
206 873,00

176 873,00
30 000,00

10 514 741,00
7 082 797,00
2 969 155,00

273 957,00
128 832,00
60 000,00

2 424 512,00
153 715,00
30 000,00

793 829,00
1 173 011,00

273 957,00
2 518 663,00

29 260,00
29 260,00

534 914,00
28 764,00

504 150,00
2 000,00

1 924 223,00
8 558,00

1 915 665,00
30 266,00

9 166,00
21 100,00

10 815 765,00
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Pasiva
A Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem

Vlastní jmění
Fondy

II. Výsledek hospodaření celkem
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

B Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem 0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem

Ostatní dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky celkem

Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojištění
Ostatní přímé daně
Dohadné účty pasivní

IV. Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

8 672 651,00
8 706 089,00

8 468 755,00
237 334,00

-33 438,00
-33 438,00

2 143 114,00

440 000,00
440 000,00

1 425 434,00
184 300,00

1 080,00
523 859,00

1 440,00
282 043,00
58 312,00

374 400,00
277 680,00

277 680,00
10 815 765,00
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Kontroly a inspekce 
 

Ve dnech 19. – 23. března 2012 probíhala na Církevním gymnáziu sv. Voršily 
kontrola České školní inspekce. Tato státní kontrola hodnotila podmínky, průběh a výsledky 
vzdělávání poskytovaného střední školou. Zabývala se dodržováním vybraných ustanovení 
školského zákona a souvisejících právních předpisů, které se vztahují k poskytování 
vzdělávání a školských služeb.  
 Činnost školy – sledovaná výuka, formy a metody práce, podporující rozvoj 
žákovských kompetencí, podpora osobnosti rozvoje žáků, materiální podmínky, personální 
podmínky a odborná úroveň vyučujících, aktivity školy, systém hodnocení, využití finančních 
prostředků – byla Českou školskou inspekcí hodnocena velice pozitivně.   
 Řízení školy bylo hodnoceno jako koncepční, s podporou zaměřenou na zlepšování 
kvality vzdělávacího procesu, výsledků žáků a celkového rozvoje školy. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
 
 
 
 
 
Luboš Musílek  VŠCHT, fakulta chemické technologie 
    Letní škola středoškolských učitelů 
    „Chemie pro život“ 
 
Alžběta Nechvílová  FF UK Praha, Filozofický ústav AV ČR, 
    Alfa – Asociace učitelů klasických jazyků 
    Letní škola klastických studií XIX 
 
Magdaléna Heřmánková Descartes 
    Využití počítače v matematice 
 
Anna Němcová  Služba škole MB 
    Doškolovací kurz instruktorů snowboardingu 
 
Markéta Havrdová  Jihočeská univerzita České Budějovice 
    Teologická fakulta – obor pedagog volného času 
 
Radka Karelová  UP Olomouc 
    Fakulta tělesné výchovy – obor metodik volného času 
 
Eva Hartmanová  NIDV 
    Filmová/audiovizuální výchova na základních školách  
    a gymnáziích 
 
Eva Hartmanová  Středisko společných činností Akademie věd ČR 
    Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy 
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Termíny porad a třídních schůzek ve školním roce 2011 - 2012 
 
1. pololetí 
 
Mše svaté se konaly: 1. 9., 21. 10., 11. 11., 22. 12., 27. 1 
Malé porady se konaly vždy v pondělí 7. vyučovací hodinu v těchto termínech:  
7. 9., 21. 9., 12. 10., 2. 11., 11. 1. 
Pololetní pedagogická porada se konala 25. 1. 
Čtvrtletní pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 16. 11.  
Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady. 
 
 
 
2. pololetí 
 
Mše svaté se konaly: 22. 2., 19. 3., 10. 4., 17. 5., 30. 5., 29. 6. 
Malé porady se konaly vždy v pondělí 7. vyučovací hodinu v těchto termínech:  
15. 2., 14. 3., 16. 5., 6. 6.,  
Čtvrtletní  pedagogická porada a třídní schůzky se konaly 11. 4. 
Pedagogická porada pro oktávu se konala 9. 5. 
Závěrečná pedagogická porada se konala 25. 6. 
Každý týden se konaly porady vedení a provozní porady. 
 
25. 6. 2012 se konala schůzka s rodiči budoucích primánů.  
Ředitelská volna byla: 16. 3., 30. 4. a 7. 5. 
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Výuka náboženství 
 
Na Církevním gymnáziu sv. Voršily probíhala výuka náboženství i pro základní školy. 
 
Náboženství na nižším gymnáziu vyučovala sr. Marie-Anna (do 31. 10. 2011) od 1. 11. 2011 
sr. Růžena, na vyšším gymnáziu P. Pavel Tobek. 
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Život na Církevním gymnáziu ve školním roce 2011 - 2012 

 

Obecné události. Ve čtvrtek 25. 8. 2011 se setkali pedagogové školy na začátku 
přípravného týdne. Na páteční dopoledne připravil spirituál školy pro učitelský sbor již 
tradičně duchovní zamyšlení. Školní rok byl zahájen 1. 9. v kostele sv. Jakuba bohoslužbou, 
kterou celebroval mons. Josef Suchár. Ve dnech 26. a 27. října proběhly dvoudenní podzimní 
prázdniny, na které navázalo volno státního svátku. Dne 16. listopadu se konaly třídní 
schůzky, jimž předcházela čtvrtletní pedagogická konference. V rámci třídních schůzek se též 
konaly volby do Školské rady. Ve dnech 2. a 3. prosince se škola otevřela zájemcům o 
studium z řad veřejnosti. Návštěvníci si prohlédli školu a v její aule získali informace o 
studiu. Celkový počet návštěvníků mírně převýšil počet jednoho sta. 21. prosince studenti 
školy uctili památku zesnulého prezidenta Václava Havla. Náplň celého vyučovacího dne 
byla směrována na tuto význačnou osobnost moderní historie našeho státu. Dne 25. ledna 
roku 2012 proběhla pololetní klasifikační pedagogická konference učitelského sboru. 31. 
ledna bylo studentům rozdáno vysvědčení. Na přelomu února a března si studenti užili 
týdenních jarních prázdnin. Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy a sestry voršilky 
navštívili 16. března klášter trapistů v Novém Dvoře u Toužimi a premonstrátský klášter 
v Teplé u Mariánských Lázní. Ve dnech 19. až 23. března provedla Česká školní inspekce 
kontrolu výuky a jejího zabezpečení na škole. Zpráva o výsledcích kontroly byla velice 
příznivá a je veřejnosti k dispozici na internetových stránkách školy. 11. dubna se konala 
čtvrtletní pedagogická konference a na ni navázaly třídní schůzky rodičů. Ve dnech 23. a 24. 
dubna proběhlo přijímací řízení uchazečů do primy pro školní rok 2012/13. Přijímacích 
zkoušek se účastnilo 49 uchazečů, bylo přijato 30 studentů. 2. až 7. května se konaly státní 
písemné maturitní zkoušky, didaktické testy a písemné práce z českého jazyka a z cizích 
jazyků a písemná práce z matematiky. Od 14. do 18. května studenti oktávy měli přípravný 
týden na ústní státní a profilové maturitní zkoušky, které proběhly v následujícím týdnu, 
tedy ve dnech 21. až 24. května. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a vyřazení 
absolventů školy se konalo v klášterním kostele dne 30. května. Mši svatou celebroval 
generální vikář P. Josef Socha. Na závěr slavnosti se pro maturanty, jejich rodiče a přátele se 
konal malý raut v aule školy.  25. června proběhla závěrečná pedagogická klasifikační 
porada učitelského sboru a po ní se uskutečnila informativní schůzka s rodiči budoucích 
primánů. 29. června byl školní rok 2011/12 ukončen mší svatou v kostele sv. Jakuba.  
Výchova a vzdělání: Studenti primy odcestovali 5. září do Jeníkova u Hlinska na třídenní 
setkání – Dny poznávání v rámci Programu osobnostního růstu. Dne 7. září studenti septimy 
a oktávy organizovali veřejnou sbírku pro nevidomé v rámci projektu Světluška. Studenti, 
kteří neuspěli v řádném termínu u maturitních zkoušek, se zúčastnili opravných profilových a 
státních maturitních zkoušek dne 8. září. Napodruhé již byli i tito studenti úspěšní. Ve dnech 
12. až 14. září prožila třída septima tři dny v Jeníkově u Hlinska. Při různorodých aktivitách 
v rámci Programu osobnostního růstu se studenti zamýšleli nad tématem Emoční a sociální 
inteligence. 15. a 16. září se konaly také opravné písemné státní maturitní zkoušky. I tyto 
zkoušky studenti úspěšně složili, ač konaly na spádových školách určených společností 
CERMAT. Den církevních škol – 16. září. Studenti nižšího gymnázia se pěšky vypravili ke 
studánce sv. Vojtěcha v Bylanech, o jejím významu pro středověkou Kutnou Horu 
pohovořil P. Pavel Tobek, pro studenty vyššího gymnázia připravili septimáni Slovanský 
den, tentokráte na téma Polsko. 26. září přednášela MUDr. Krtilová studentům primy o 
zdravém životním stylu se zaměřením na problematiku mentální anorexie a bulimie. Dne 17. 
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října navštívila sekunda v rámci výuky předmětu biologie Ekocentrum Olbramovice. 
Studenti se seznámili s prací Ekocentra, s péčí o raněnou zvěř a navštívili farmu, kde se 
setkali s domácími chovanými zvířaty. Na svátek svaté Voršily, 21. října, navštívil školu 
nový královéhradecký biskup Jan Vokál, který si po mši svaté prohlédl školu a setkal se 
s pedagogy a studenty. Pro sextu, septimu a oktávu byla připravena zajímavá přednáška prof. 
Jana Sokola o lidské svobodě. 15. prosince studenti dle jednotlivých ročníků absolvovali 
mezinárodní testy z anglického jazyka CPE, CEA, FCE. 16. prosince prožila celá škola 
Anglický den, zaměřený tentokrát na Austrálii. Studenti septimy a oktávy připravili se svými 
pedagogy pro ostatní studenty pestrý program přibližující život na tomto kontinentu. 20. 
prosince se konal Německý den, nabídl informace o vánočních zvycích v německy mluvících 
zemích. Studenti oktávy v rámci výuky anglického jazyka navštívili 21. prosince americké 
velvyslanectví v Praze. Kulturní atašé seznámil studenty s možnostmi studia v USA a poté se 
studenti zúčastnili dvouhodinového kulturního programu. Svátek sv. Anděly Merici, 
zakladatelky voršilského řádu, jsme si 27. ledna připomněli následovně - prima se vydala po 
stopách kutnohorských barokních památek, sekunda a tercie navštívily galerii GASK 
(program Kutnohorská iluminace), pro třídu kvartu byla připravena beseda s kazatelem 
Bratrské církve panem Radkem Pospíšilem na téma negativní sociální jevy a obrana proti 
nim, kvinta a sexta zhlédly film Roberta Benigniho Život je krásný a studenti septimy a 
oktávy besedovali s absolventy školy o vysokoškolských studiích. Dne 1. února navštívili 
studenti sexty již tradičně Židovské vzdělávací centrum v Praze. Vyslechli přednášku 
Persekuce Židů v Evropě během staletí, poté si prohlédli Staronovou a Pinkasovu synagogu a 
Starý židovský hřbitov. Koncem měsíce února se začínají konat nejrůznější olympiády a 
soutěže v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. Řada našich studentů se umístila velice 
pěkně v krajských kolech a nejlepší z nich se neztratili ani v kolech celorepublikových, např. 
z kvarty Barbora Načeradská (recitace), Jiří Vitouš a Jaroslav Otradovec (fyzika), ze sexty 
Veronika Trusová (anglický jazyk) a ze septimy Alžběta Korábková a Jakub Havlíček 
(fyzika). Dne 3. a 4. dubna se konala v prostorách Národní technické knihovny v Praze 
přehlídka mladých talentovaných vědců, jež byla součástí projektu Otevřená věda II. Dva 
studenti naší školy dojížděli po dva roky na stáže do ústavů AV a na této přehlídce 
prezentovali své výsledky. Práce Alžběty Korábkové se týkala výzkumu vlivu vodíkových 
můstků na konformaci derivátů triazinu a práce Jakuba Havlíčka využití porézních polovodičů 
v praxi. Církevní gymnázium je školou přidruženou při UNESCO, letošní studentské práce 
mající přispět k většímu povědomí veřejnosti o úkolech a cílech UNESCO se zabývaly 
propagací památek Kutné Hory. Své výsledky studenti představili spolužákům 11. dubna. Na 
přelomu měsíců května a června byl pro vybrané nadané studenty uspořádán anglický týden 
pod vedením P. King. Červen již tradičně patří výletům a exkurzím. Studenti jednotlivých 
tříd navštívili řadu výstav, přednášek či zajímavých institucí. Letos zavítali do ZOO Praha, do 
skleníku Fata Morgana na výstavu tropických motýlů, navštívili řadu pražských památek, 
leteckou základnu v Chotusicích, TPCA Kolín, budovu Senátu ČR a společně se studenty 
Ortenova gymnázia navštívili koncentrační tábor Osvětim. Další ze série Slovanských dnů, 
tentokráte na téma Chorvatsko, prezentovali spolužákům z ostatních tříd studenti kvinty dne 
27. června. Téhož dne navštívili studenti kvarty přehradu Vrchlice a vyslechli odborný 
výklad o této unikátní technické stavbě. I v jarním období je naplňován Program 
osobnostního růstu studentů. Třídy kvinta, sekunda a kvarta během jara postupně pobyly 
vždy tři dny v Jeníkově u Hlinska, aby tam prožily společně tři dny bez výuky, zato plné 
aktivit na témata Dobro a zlo (kvinta), Závislosti (sekunda) a Vztahy mezi muži a ženami 
(kvarta). Kultura: Druhý víkend v září se konají v řadě zemí Evropy Dny kulturního 
dědictví. Prostory kláštera, ve kterých sídlí naše škola, si prohlédlo 10. a 11. září téměř 300 
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návštěvníků. Průvodci jim byli členové učitelského sboru, kolegové Karel Vopařil a Václav 
Schuster. 12. října navštívila třída kvinta divadelní představení Ch. Dickense David 
Copperfield. Třídy vyššího gymnázia zhlédly 16. listopadu v Divadle J. K. Tyla představení 
A. Puškina Evžen Oněgin. Adventní koncert se konal v kostele sv. Jakuba, školní sbor, 
schola a učitelský sbor zpívaly pod vedením kolegyně A. Schusterové. 22. prosince se školní 
mší svatou a vánočními besídkami rozloučili studenti a vyučující s končícím kalendářním 
rokem 2011. Z významnějších kulturních událostí v lednu 2012 je možné zmínit výstavu 
uměleckých fotografií studentů Filmové akademie v Středočeské galerii GASK, kterou si 
prohlédli studenti sekundy a tercie. 20. ledna studenti vyššího gymnázia zhlédli představení 
Klicperova divadla z Hradce Králové Dobře placená procházka autorů Šlitra a Suchého. 
Vrcholem lednových kulturních událostí byl samozřejmě školní maturitní ples, který se 
konal 28. ledna v Lorci. Tentokrát byl vůdčím motivem film a hudba Piráti z Karibiku. 22. 
února třídy kvinta a sexta navštívily divadelní představení Oscara Wilda Strašidlo 
cantervillské. Moravské pašije v podání Divadla jediného herce Víti Marčíka zhlédli 
studenti vyššího gymnázia 28. března. Letošní rok si připomínáme třísetleté výročí příchodu 
voršilského řádu do Kutné Hory. Studenti a pedagogové připravili v prostorách školy 
výstavu, jejíž vernisáž se konala 15. května. Na výstavě bylo možné si prohlédnout dobovou 
školní dokumentaci či rukodělné práce bývalých žákyň a chovanek. 29. května proběhl ve 
Středočeské galerii GASK jarní koncert církevního gymnázia. S účinkujícími studenty a 
učiteli ho připravila a provedení řídila kolegyně A. Schusterová. 13. června se sexta účastnila 
slavnostního zahájení výstavy Europa Jagellonica. Studenti téže třídy se 27. června uctili 
památku Milady Horákové pietním aktem, jejž každoročně organizuje Konfederace 
politických vězňů. 28. června v prostorách školní zahrady proběhlo slavnostní ocenění 
studentů, kteří se svými výkony v různých soutěžích znalostních, kulturních i sportovních 
zasloužili o dobré jméno školy. Závěr školního roku proběhl již tradičně v kostele sv. 
Jakuba. Mše svatá celebrovaná biskupským vikářem P. Karlem Moravcem a předávání 
vysvědčení byly posledními akty školního roku 2011/12. Během školního roku se pravidelně 
konala každý měsíc školní mše svatá, kterou nejčastěji celebroval spirituál školy P. Pavel 
Tobek. Termíny bohoslužeb se většinou vztahovaly k určitému významnému datu toho 
kterého měsíce. Každý pátek se o velké přestávce scházeli studenti a někteří pedagogové 
k pravidelné modlitbě za školu ve školní oratoři. Hnutí Nová generace je na naší škole 
zaštítěno především studenty z protestantských denominací. Studenti pořádali každoměsíční 
tematické duchovní setkání s následujícím společenským odpolednem. Velikým úspěchem 
skončila pro naši školu soutěž církevních škol ve znalostech Bible. V letošním školním roce 
se konala 12. a 13. prosince na Katolickém gymnáziu v Třebíči. Družstvo vyššího gymnázia 
ve složení Milana Bubanová (oktáva), Lucie Teplá (oktáva) a Daniel Kunášek (kvinta) získalo 
první místo, družstvo studentů nižšího gymnázia skončilo čtvrté. 
Sport: Z velikého množství nejrůznějších sportovních událostí, soutěží a turnajů, jichž se naši 
studenti účastnili, zmiňme několik nejvýznamnějších: Lyžařský výcvikový kurz pro sekundu 
a kvintu, který se koná tradičně počátkem ledna v Roudnici nad Jizerou. Letní výcvikový 
kurz pro studenty tercie a septimy, jehož náplní je především vodácká příprava na řece 
Sázavě. V červnu se konaly také již Páté hry letní olympiády žáků kutnohorských 
základních škol a nižších gymnázií. Naše škola si vedla opět velice zdatně, vybojovala (a 
zároveň obhájila z minulých her) čtvrté místo v pořadí škol v počtu získaných medailí. 
Z výsledků za zmínku stojí zlaté medaile našich starších chlapců (tercie a kvarta) v kopané a 
mladších dívek (prima a sekunda) v basketbalovém turnaji. 
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Ocenění studentů za jejich úspěchy ve školním roce 2011 - 2012 
 

 
1. místo – Adéla Marešová – tercie – okresní kolo – olympiáda z českého jazyka  
6. místo – Adéla Marešová – tercie – krajské kolo z českého jazyka (úspěšný řešitel)  
2. místo – Adéla Marešová – tercie - okresní kolo – fyzika 
 
 
1. místo – Barbora Načeradská – kvarta – oblastní kolo – recitační soutěž  
Barbora Načeradská – kvarta – čestné uznání – krajské kolo – recitační soutěž 
 
2. místo – Ondřej Mašín – tercie – oblastní kolo – recitační soutěž  
 
3. místo – Josef Šourek – tercie – okresní kolo - dějepisná olympiáda  
 
1. místo – Veronika Trusová – septima – okresní kolo - anglická olympiáda  
 
2. místo – Jaroslav Otradovec – kvarta – okresní kolo - matematická olympiáda 
2. místo – Jaroslav Otradovec – kvarta – krajské kolo – fyzika 
3. místo – Jaroslav Otradovec – kvarta – okresní kolo – fyzika  
 
 
1. místo – Jiří Vitouš – kvarta – okresní kolo – fyzika  
2. místo – Jiří Vitouš – kvarta – krajské kolo – fyzika  
 
1. místo – Daniel Vašek – sexta – krajské kolo – fyzika  
 
2. místo – Kateřina Vokálová – sekunda – Archimediáda – fyzika  
2. místo – Kateřina Vokálová – sekunda – okresní kolo biologická olympiáda  
 
3. místo – Matěj Kopecký – tercie – okresní kolo – fyzika  
 
3. místo – Kateřina Landová - sekunda – okresní kolo – fyzika  
 
3. místo – Anna Klingerová – sekunda – Archimediáda – fyzika  
 
1. místo – Klára Němcová – sekunda – okresní kolo biologická olympiáda  
3. místo – Klára Němcová – sekunda - krajské kolo biologická olympiáda  
 
2. místo – Simona Procházková – kvarta – okresní kolo biologická olympiáda  
 
3. místo – Anna Poborská – tercie – okresní kolo biologická olympiáda  
 
Alžběta Korábková a Jakub Havlíček se účastnili projektu Otevřená věda, kterou 
organizovala Akagemie věd a letos svoje dvouleté působení zakončili prezentací na vědecké 
konferenci.  
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Program osobnostního růstu studentů 
 
 

Ve školním roce 2011 - 2012 se studenti účastnili osvědčených výjezdových setkání. 
Místem pobytu byl opět Jeníkov u Hlinska se svým příjemným okolím. V měsíci září 
pobývali v Jeníkově nejprve primáni v rámci Dnů poznávání a po nich se účastnili svého 
setkání studenti septimy. Téma znělo Emoční a sociální inteligence. Program pro septimu byl 
již natrvalo přesunut ze sexty a bude vždy realizován až pro septimu. Důvodem je jednak 
časová výhodnost na rozdíl od jarních termínů i zkušenost lektorů s rostoucí sociální 
vyspělostí studentů v septimě. 
 V jarním období se kvinta setkala s lektory Katechetického a pastoračního centra 
královéhradeckého biskupství. Tématem bylo Dobro a zlo, sekunda v květnu uvažovala o 
nástrahách závislostí a kvarta v červnu o dobrých mezilidských vztazích, především pak o 
vztazích mezi mužem a ženou.  
 V únoru postupně čtyři skupiny studentů kvinty v rámci projektu Postižení lidé mezi 
námi navštívily opět Diakonii ČCE v Čáslavi, kde byl pro ně připraven celodenní program. 
Setkání s klienty Diakonie studenti hodnotí vždy velice vřele a je na nich vidět, že jsou tímto 
setkáním opravdu zasaženi a naladěni k větší empatii vůči lidem s postižením. 
 Spolupráce s novými externisty se osvědčila a zkušeností podložených 
charismatickým projevem jak pana Radka Pospíšila z Kolína, tak i MUDr. Julie Provazníkové 
z Čáslavi budeme v našem programu nadále využívat.    
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Studijní pobyty 
 
 

I v letošním školním roce se uskutečnil na podzim roku 2011 pro dva studenty 
šestitýdenní studijní jazykový pobyt v partnerské škole ve francouzském Avallonu. Kurz byl 
pro oba studenty přínosný nejen z hlediska získání jazykových dovedností, rozšíření slovní 
zásoby, komunikační pohotovosti při konverzaci s rodilými mluvčími, ale i z hlediska poznání 
francouzských zvyklostí a způsobu života. Studenti byli ubytováni v rodinách.  
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Školní klub 
 
 Školní klub na Církevním gymnáziu sv. Voršily nabízel i ve školním roce 2011 – 2012 
studentům vhodné volnočasové aktivity – sportovní, umělecké i vzdělávací. Klub umožňoval  
nejen pravidelné navštěvování kroužků, například  kroužku kreativity, biologie, sborového 
zpěvu, konverzace v cizích jazycích a florbalu, ale poskytoval zázemí v přívětivém prostředí. 
Studenti dojíždějící z větších vzdáleností – mnohdy až 30 km – zde mohli smysluplně vyplnit 
volný čas při čekání na vhodný spoj. Tuto činnost považujeme za základní prevenci sociálně 
patologických jevů. Školní klub organizoval vánoční a velikonoční výstavu výrobků studentů, 
misijní víkend, vyrábění adventních věnců, pečení vánočních perníčků. K dalším aktivitám 
patřilo i zajišťování spaní ve škole, poznávací botanické soutěže a organizace turnaje 
církevních škol ve florbale. Tímto klub přispívá k všestrannému harmonickému rozvoji 
osobnosti studentů. 
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Školní knihovna a studovna 
 
 Ve školním roce 2011 - 2012 měli studenti možnost denně  využívat knihovnu nejen 
k půjčování knih, ale i k práci na počítači a ke studiu v klidném prostředí. O velkých 
přestávkách se v knihovně předčítaly knihy.  
 Knižní fond byl obnovován a doplňován především knihami současných autorů. 
Knihovna poskytovala studentům zejména knihy obsažené ve školním kánonu povinné 
literatury, dále encyklopedie, duchovní četbu a časopisy, knihovna též organizovala celoročně 
motivační aktivity na podporu zájmu o literaturu, například společné čtení na pokračování, 
literární večery s autorským čtením studentských prací nebo hudební produkci a výtvarné 
dílny.  
 Prostory knihovny využívala také asistentka pedagoga k individuální práci se studenty 
se zdravotním postižením a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Věnovala se 
především studentům se zrakovým postižením. Díky její práci, ve které zohledňuje potřeby 
jednotlivých studentů, je možná úspěšná integrace těchto žáků do studia na gymnáziu. Práce 
asistentky pedagoga se vztahuje i na maturitní zkoušku. 
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Výroční zpráva za rok 2011 - 2012 byla schválena Školskou radou Církevního gymnázia  
sv. Voršily.  
 
Vypracovali:  
Stanislava Lisková 
Eva Hartmanová 
Josef Poživil 
Pavel Tobek 
Zdeňka Hlavinková 
Tomáš Stryhal 
Helena Kašparová 
 
 
Kutná Hora, 5. 9. 2012 
 
 


